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Socialøkonomiske virksomheder 
Et Ph.d.-projekt med udgangspunkt i projekt Socialt entreprenørskab i samarbejde med Region Midtjylland. 

 

Socialøkonomiske virksomheder er kommet højt på den politiske dagsorden.  Det er et felt, som har fået 

øget opmærksomhed gennem de seneste år, og som der fokuseres på fra flere dele af det politiske og 

administrative felt. Region Midtjylland indgår som en af hovedaktørerne i det interregionale projekt Socialt 

entreprenørskab, der løber i perioden 1. september 2015 til 31. august 2018. Projekt Social 

entreprenørskab der har tre hovedformål: 

 

 1: Etablering af flere socialøkonomiske virksomheder, som kan ansætte borgere med vanskeligheder i 

forhold til det ordinære arbejdsmarked. 

2: Indsamling af viden, hvordan man bedst muligt etablerer og driver denne type virksomheder 

3: Størst mulig spredning og implementering af de opnåede resultater. 

 

Det skal ske interregionalt i et samarbejde med partnere fra Sverige og Norge, og internt fra regionen i form 

af Viborg Kommune, Mariager Fjord Kommune og Randers Kommune samt VIA University College (Socialt 

entreprenørskab, 2015).  

 

Dette Ph.d.-projekt vil udgøre en central del af  VIA University Colleges bidrag til Projekt Socialt 

entreprenørskab og har dermed som endelig ambition at undersøge, hvordan social økonomiske 

virksomheder kan forstås og konceptualiseres som et nyt fænomen inden for et bredere felt af 

socialøkonomisk entreprenørskab i kommunerne i Region Midtjylland. Herfra vil det være muligt at 

afdække dels hvordan etableringen af sådanne bedst understøttes eller faciliteres, og dels hvilke 

driftsformer eller konstellationer, der synes mest fordelagtige i relation til denne specielle form for 

virksomheder. Ph.d.-projektet orienterer sig dermed mod og vil varetage pkt. 2 og til dels pkt. 3 i 

målsætningerne for Projekt Socialt entreprenørskab, og ambitionen er, ved at indgå som evaluator og 

sparingspartner, at generere og formidle den nødvendige vidensbasis for at Kommunerne (i samarbejde 
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med den socialøkonomiske virksomhed Huset Venture) både på kort og længere sigt kan realisere pkt. 1; 

dvs. den konkrete etablering af flere socialøkonomiske virksomheder, hvor målsætningen er 45 nye 

socialøkonomiske virksomheder med 100 ansatte (Socialt entreprenørskab, 2015). 

  

Udover afdækningen af, hvordan kommunerne opfatter og samarbejder med socialøkonomiske 

virksomheder, fokuserer projektet specielt på Kommunernes rolle i etableringen og understøttelsen af 

disse. Det er ikke tidligere undersøgt, hvordan kommunerne i Region Midtjylland arbejder med socialt 

entreprenørskab og hvad den kommunale organisering betyder for rådgivning og vejledning af socialt 

entreprenørskab, i dette projekt forstået som socialøkonomiske virksomheder.   

Ph.d.-projektet vil derfor undersøge, hvordan kommunerne i Region Midtjylland arbejder med 

socialøkonomiske virksomheder i et beskæftigelsesfremmende perspektiv og derigennem afdække, hvilke 

tilgange og metoder kommunerne anvender for at sikre de bedste betingelser for etablering og drift af 

socialøkonomiske virksomheder.  

 

Ph.d.- projektets samlende problemformulering kan dermed udtrykkes gennem tre indbyrdes forbundne 

undersøgelsesfoci: 

 

1) Hvordan anskuer kommunerne socialøkonomiske virksomheder og hvilket samarbejde ønsker og 

praktisere man med denne type virksomheder? 

 

Den måde som socialøkonomiske virksomheder indtil videre er blevet forstået på, er fæstet i socialt 

entreprenørskab, defineret som ”nye og bedre veje til at skabe social værdi” (Andersen, Bager og Hulgård, 

2012) og teorier om forvaltningens samspil med borger og virksomheder (Blom-Hansen, Christiansen, 

Pallesen og Serritzlew, 2014). Man kan endvidere hente inspiration til forståelse, præcisering og 

definitioner af begreberne omkring socialøkonomiske virksomheder i den eksisterende danske og 

internationale forskning. I en dansk kontekst særligt forskere fra RUC været med til at sætte fokus på feltet, 

og koblet til international forskning på området bl.a. gennem deltagelse i internationale 

forskningssamarbejder om Social Entrepreneurship og Social Enterprise gennem EMES . I EMES-regi er der 

udviklet en idealtypisk social entreprise – hvad der i dette projekt defineres som socialøkonomisk 

virksomhed – med tre overordnede kategorier af kriterier: økonomiske kriterier, sociale kriterier og 

demokratiske/styringsmæssige kriterier (Andersen, Bager & Hulgård, 2012). Med udgangspunkt i disse 
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kriterier kan definitionen på socialøkonomiske virksomheder kondenseres til følgende: ”Socialøkonomiske 

virksomheder er private og driver erhverv med det formål gennem deres virke og indtjening at fremme 

særlige sociale formål” (Flere og stærkere socialøkonomiske virksomheder i Danmark, 2014). I september 

2013 nedkom regeringens hurtigarbejdende udvalg for socialøkonomiske virksomheder med en 

anbefalingsrapport, der blandt andet opstillede kriterierne for at være en registreret socialøkonomisk 

virksomhed (Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, 2013). Det er de fem kriterier, der afgrænser 

socialøkonomiske virksomheder fra andre virksomheder og organisationer. For at en virksomhed kan 

registreres som socialøkonomisk skal den A) Have et socialt formål, B) Være erhvervsdrivende, C) Være 

uafhængig af det offentlige, D) Være inddragende og ansvarlig i sit virke og E) Have en social håndtering af 

sit overskud. 

 

Mens dette Ph.d. -projekt i høj grad vil lade sig informere og inspirere af disse teoretiske, konceptuelle og 

definitoriske indramninger, så er den manifeste ambition her at nå fra den idealtypiske, overordnede og 

normative italesættelse af hvad en socialøkonomisk virksomhed burde eller skulle være, til en mere 

dynamisk og praksisorienteret viden om, hvordan sådanne virksomheder faktisk etableres, understøttes og 

drives i faktiske og reelle former i Midtjyske kommuner.  Herigennem ønsker Ph.d.-projektet også at 

afdække, de lavpraktiske problematikker og barriere, som kommunerne og de socialøkonomiske 

virksomheder møder i samarbejdet.  

 

2) Hvordan arbejder kommunerne med at understøtte social entreprenørskab, som dette udmønter 

sig i socialøkonomiske virksomheder, og hvorledes organiseres kommunernes rådgivning og 

vejledning om opstart og drift af socialøkonomiske virksomheder?  

 

Flere kommuner i regionen, f.eks. Skanderborg og Holstebro kommune, har en organisatorisk tilgang, hvor 

indgangen samles hos en ansat, der arbejder på tværs af forvaltningerne. Flere kommuner har forsøgt sig 

med en sådan tilgang, og det skal undersøges hvilke erfaringer har de gjort sig med denne tilgang og om det 

reelt styrker rådgivning og vejledning for de socialøkonomiske virksomheders opstart og drift. Men der er 

også kommuner, der som f.eks. Aarhus Kommune har haft en sådan tilgang, men har valgt at gå bort fra 

den igen.   
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Ligeledes skal undersøges, hvilken betydning det har, om virksomheden startes op som udspring af en 

kommunal indsats, som et selvstændigt initiativ eller som afknopning af kommunal eller privat virksomhed. 

Kommunerne har forskellige tilgange til samarbejdet og vejledning og rådgivning til socialøkonomiske 

virksomheder. I Ikast-Brande Kommune tager man udgangspunkt i en model, hvor det er ordinære 

virksomheder, som skal oprette socialøkonomiske virksomheder, som den del af de ordinære 

virksomheders CSR. Andre kommuner forsøger med blandt andet partnerskabsaftaler om f.eks. 

afklaringsforløb, at sikre socialøkonomiske virksomheder et bæredygtigt grundlag. Ph.d.-projektet vil 

undersøge, om der er typer af socialøkonomiske virksomheder, som kommunerne arbejder nemmere 

sammen med og finder det lettere at rådgive, vejlede og sikre bæredygtighed end andre. Der er meget stor 

variation blandt over socialøkonomiske virksomheder. Her tager projektet udgangspunkt i de definitioner, 

som udvalget for socialøkonomiske virksomheder opstiller om tre overordnede typer af socialøkonomiske 

virksomheder: Almennyttige organisationer med erhvervsdrift, støttet social virksomhed og social 

virksomhed (Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, 2013). 

 

3) Hvilke former for etablerings understøttelse, virksomhedstype og driftstype har vist sig 

succesfulde og hvilke har haft mindre effekt? Hvordan kan forskellige komparationer og 

sammenstillinger højne vores evne til at identificere og udvikle en ’Best Practise’ på området? 

 

Ph.d.-projektets sigte, med fokus på vejledning og rådgivning af opstart og drift af socialøkonomiske 

virksomheder, vil i samarbejdet med de øvrige aktører kunne bidrage til konstruktionen af en best practice 

samling om, hvordan sociale entreprenører lykkes med at etablere og drive bæredygtige socialøkonomiske 

virksomheder. Best pratice forstås som den tilgang, der sikre flest bæredygtige socialøkonomiske 

virksomheder. 

 

Ph.d.-projektet anskuer, med udgangspunkt i projekt Socialt entreprenørskab, feltet med rådgivning og 

vejledning til socialøkonomiske virksomheder i tre niveauer: 

•Det kommunale, hvor beskæftigelsesforvaltningerne og udvalgte socialøkonomiske virksomheder 

undersøges. 

•Et regionalt, hvor den kommunale organisering i arbejdet med socialøkonomiske virksomheder mellem 

kommunerne og virksomhedstyper sammenlignes. 
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•Et interregionalt niveau, hvor den forvaltningsmæssige organisering på området sammenholdes mellem 

de tre regioner i hhv. Norge, Sverige og Danmark. 

Fordelen ved at lave en sammenligning på interregionalt niveau er, at det giver en større datamæssig 

volumen, erfaringsgrundlaget bliver bredere og det danner fundament for at drage fælles konklusioner og 

anbefalinger. Selv om feltet for socialøkonomiske virksomheder er i vækst i Danmark, er det stadig et 

meget lille felt, hvor der pr. 1. juni 2013 er registreret 292 socialøkonomiske virksomheder. Disse 

beskæftigede i 2012 tilsammen hvad der svarer til 3483 fuldtidsansatte (Udvalget for socialøkonomiske 

virksomheder). De skandinaviske lande har sammenlignelige velfærdssystemer og man kan ved en 

interregional sammenligning få større variation i den kommunale organisering på området – og i hvordan 

man håndtere vejledning og rådgivning i opstart og drift af socialøkonomiske virksomheder. 

 

Metodisk vil undersøgelsen benytte sig af interviews med kommunerne og udvalgte socialøkonomiske 

virksomheder som en del af primær-empirien. I analysen af disse, såvel som af andet relevant materiale, vil 

de bærende metodiske greb være CMO-konfigurationerne - Context, Mechanism, Outcome - fra 

paradigmet om realistisk evaluering (Pawson & Tilley 1997). Essensen i realistisk evaluering er 

spørgsmålene om, hvad der virker for hvem og under hvilke omstændigheder. I en dansk kontekst omtales 

realistisk evaluering netop som Virkningsevaluering (Nielsen og Andersen, 2014). Formålet med realistisk 

evaluering er at afdække og identificere de generative mekanismer bag årsags-virkningssammenhænge 

mellem intervention og effekt, idet disse både påvirkes af problemernes karakter og de kontekstuelle 

betingelser (Krogstrup, 2011).  Realistisk evaluering anderkender, at effekter og resultater opstår i 

relationer mellem aktører (Dinesen og De Wit, 2013) – herunder evaluator, der således gennem dette 

ph.d.-projekt indgår aktiv i processen på linje med de øvrige aktører.  

Derfor bevæger Sammenspillet mellem regionerne på interregionalt niveau, kommunerne, de 

socialøkonomiske virksomheder og nærværende Ph.d.-projekt sig mellem et makro- og et mikro-perspektiv, 

hvor det interregionale samarbejde og sammenligning er makroperspektivet og de enkelte kommunale 

tilgange til socialøkonomiske virksomheder mirko-perspektivet. Ph.d.-projektets ambition er at afdække, 

hvordan kommunerne forstår og samarbejder med socialøkonomiske virksomheder, hvorledes vejledning 

og rådgivning om etablering og drift at sådanne virksomheder organiseres og samtidigt løbende sparre med 

og evaluere projekt Social entreprenørskab. I den forbindelse vil Ph.d.-projektet med anvendelse af 

realistisk evaluering, udvikle en innovativ evalueringspraksis i projektet, forstået som løbende forbedringer, 

implementeringer og spredning af de opnåede resultater i projekt Socialt entreprenørskab. 
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